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Sarrera
ALEMAN, Sagrario
Sustapen batzordeko burua

Euskaltzaindiak Iker eta Jagon sailen bidez egiten die aurre bere eginki-
zunei. Besteak beste, euskara sustatzea eta babestea dagokio Euskaltzaindia-
ri eta lan hori Jagon Sailaren barneko Sustapen batzordeak hartzen du bere 
gain. 

Gizartean hizkuntza normalizazioan ematen diren urratsei eta aldaketei 
so egoten da bada, Euskaltzaindia, eta euskararen erabileraren nondik no-
rako hori aztertzeko, gogoeta egiteko, urtero, Jagon jardunaldia egiten du. 
Hainbat urtez arlo edo gai bereziren bat hartu du jardunaldien ardatz – Eus-
kara, kontsumoa eta hizkuntza eskubideak; Euskararen legeak 25 urte Euskal 
Autonomia Erkidegoan; Euskara eta etorkinak eta beste –; azken hiru urte 
hauetan, ordea, lurralde bat hartu du aztergai. Araban euskarak izan duen 
suspertze handia zela eta, 2011ko jardunaldiak herrialde hori izan zuen go-
goetagai. Hurrengo urtean, Baionan egindakoan, Euskararen oraina eta ge-
roa Ipar Euskal Herrian izenekoan, lurralde horretan euskarak duen bilakae-
raz hausnarketa egin zen.   

Euskara Nafarroatik izenburupean gauzatu zen 2013ko Jagon jardunaldia, 
XVIII.a, Iruñeko Kondestablearen jauregian. Aurreko urteetan bezala, lu-
rralde horretan euskalgintzan lanean ari diren elkarteekin lankidetzan  an-
tolatu genituen eta Euskarabidearen eta Iruñeko Udalaren laguntza izan 
genuen.

Nafarroako jardunaldi , lehenik, joan den 20 urteetako bilakaera begira-
tu zen azterketa soziolinguistikoen datuak kontuan harturik. Horixe biltzen 
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du, hain zuzen ere, Euskera honetan, hurrengo orrietako Jon Aizpuruaren 
lanak.

Transmisioa eta motibazioa ere hizpide izan ziren jardunaldi honetan. 
Transmisioaren inguruan Paula Kasaresek egindako lanaren berri Euskal-
tzaindiaren Jagon saileko 16. zenbakian aurkituko duzu argitaratua. Moti-
bazioa lantzearen eta dibulgazioaren beharra azpimarratu zuen Juan Carlos 
Etxegoienek, Xamarrek, eta hemen bere idatzirik jaso ez badugu ere, lekuko 
hor ditugu Euskara Jendea bideoak eta liburua.

Hurrengo saioa, maiz landu ez dugun ikuspegitik egindako diskurtsoa 
izan zen, berritzailea eta arrotza askorendako: hurrengo orrialdeetan irakur 
dezakegun Xabier Erizeren Enpresen eremuko kontzeptuak hizkuntzen sustape-
nean aplikatuak.

Jardunaldi  honetan aurrera begirako ikuspegia ere landu nahi izan zen. 
Eta horretarako antolatutako mahai-inguruan hizlari izan ziren Sortzen, 
NIE, Kontseilua eta euskarazko hedabideetako ordezkariek, bakoitzak bere 
lan arlotik, Nafarroan euskara indarberritzeko zein hizkuntza politika egin 
beharko litzatekeen adierazi zuten. Hemen, Euskera honetan, ez da biltzen 
mahai-inguru honetan jardundakoen iritzia, moderatzaile lanetan aritu zen 
Aingeru Epaltzarena baizik. 

Azken saioan, Nafarroan azkenaldian, motibazioa, transmisioa, eta era-
bilera lantzeko eta sustatzeko egiten ari diren zenbait egitasmo ezagutzeko 
aukera ere izan zen.

Euskaltzaindiaren izenean eskerrik asko jardunaldiak prestatzen aritu zi-
ren guztiei, baita egunean berean beren txostenak eta esperientziak azaldu 
zizkigutenei eta bertan parte hartu zuten guztiei. Eta, nola ez, baita Euskera 
honetarako beren lanak, idatziz, helarazi dizkigutenei ere.

Hemen ditugu, bada, 2013ko jardunaldietako zenbait txosten bikainki 
azalduak.
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